
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٢(مقدمة التفسير للسيوطي 

: والنوع التاسع، الصيفي والشتائي: والنوع السابع والثامن، النهاري والليلي: النوع الخامس والسادس[شرح 
  ]...أسباب النزول: الفراشي، والنوع العاشر

  عبد الكريم بن عبد اهللا الخضير/ الشيخ
  
، والقصة معروفة حينما "والتيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء"لسفري، ، يعني ا"سورة الفتح: والثاني"

 على ماء، وليس معهم ماء، ا كما في الصحيح، ليسو-عليه الصالة والسالم-فقدت عائشة العقد، حبست النبي 
: ير في طلب هذا العقد ثم نزلت، آية التيمم، حتى قال أسيد بن حض-عليه الصالة والسالم-وبعث النبي 

  ."ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر"
ي من آخر ما نزل  وه،نزلت هذه اآلية بمنى ،"بمنى ]سورة البقرة) ٢٨١([ }واتَّقُواْ يوما تُرجعون ِفيِه ِإلَى اللِّه{"

  . في حجة الوداع-إن شاء اهللا تعالى-، على الخالف اآلتي إن لم تكن اآلخر
، يعني آخر سورة البقرة نزل يوم الفتح، هذا قاله المؤلف تبعاً "إلى آخرها ]سورة البقرة) ٢٨٥([ }آمن الرسوُل{"

  . وإن لم يقف على ما يؤديه من الخبر،لجالل الدين البلقيني
 } اَألنفَاِليسَألُونَك عِن{، "ببدر ]سورة الحـج) ١٩([}هذَاِن خَصماِن{، و]سورة األنفال) ١([}يسَألُونَك عِن اَألنفَاِل{"

أيضاً في المبارزة التي  }هذَاِن خَصماِن{ وفي غنائم بدر كما هو معروف، نزلت في بدر، وبدر حال سفر،
  .حصلت يوم بدر أيضاً

لو ": الحديث الصحيح لما قال اليهوديفي ، وهذا "نزلت بعرفات ]سورة المائدة) ٣([}الْيوم َأكْملْتُ لَكُم ِدينَكُم{و"
رضي -، فقال عمر " لو علينا نزلت هذه اآلية معاشر اليهود التخذنا ذلك اليوم عيداً،زلت معاشر اليهودعلينا ن
معروف يعني  عيد ته والخالف في تسمي،"واهللا إني ألعلم الزمان والمكان نزلت بعرفة وهو عيد" :-اهللا عنه

   .الذي يليه الحجعيد  وإن كان العيد ،عند أهل العلم
وِإن عاقَبتُم فَعاِقبواْ ِبِمثِْل ما عوِقبتُم ِبِه ولَِئن صبرتُم لَهو خَير {، "بأحد ]سورة النحل) ١٢٦([}بتُموِإن عاقَ{"

اِبرينيعني مماثلة، مماثلة في القتل، وليس مثلة، وذلكم بأحد لما رأى التمثيل، لما ]سورة النحل) ١٢٦([}لِّلص 
  . التمثيل بعمه حمزة-ة والسالمعليه الصال-رأى النبي 

  :النهاري والليلي
: يقولي ما نزل بالنهار وما نزل بالليل، ، يعن"النهاري والليلي: السادسالنوع الذي يليه وهو الخامس و"
 ألنه في الغالب وقت النوم، عكس "والثاني قليل"اليقظة، هو وقت ، اليقظة ألن النهار هو وقت ؛"األول كثير"

  .س اليوم، انتشار الناس في الليل، وسكونهم وراحتهم في النهارما عليه النا
 واالنتشار، والليلي قليل، لكن له أمثلة كثيرة، اليقظةفاألول الذي هو النهاري ما نزل بالنهار كثير؛ ألنه وقت 

، يعني لو نها أقل بكثير من األول، له أمثلة له أمثلة كثيرة لك؟يعني كثير كثرة نسبية، إيش معنى كثرة نسبية
  القرآن قليلة، وسور القرآن قليلة، لكن بالنسبة لعدد آي ،عشرين مثال صارت كثيرةمثالً صار له عشرة أمثلة 



ِإنَّا فَتَحنَا { : فقرأ))أنزل علي الليلة سورة هي أحب علي مما طلعت عليه الشمس لقد((، "منها سورة الفتح"
 -عليه الصالة والسالم- آية التحويل، حيث صلى النبي ، آية القبلة"ية القبلةوآ" ]سورة الفتح) ١([}لَك فَتْحا مِبينًا
:  على خالف بين أهل العلم في الصالة التي صالها أول صالة صالها إلى الكعبة، لكنه قال،صالة الصبح

 ينَّك ِقبلَةً تَرضاها فَولِّ وجهكقَد نَرى تَقَلُّب وجِهك ِفي السماء فَلَنُولِّ{  يعني وجه،))أنزل علي الليلة قرآن((
  .-عليه الصالة والسالم- فنزلت عليه ليالً ]سورة البقرة) ١٤٤([ }شَطْر الْمسِجِد الْحراِم

يا َأيها {، "ةاآلي ]سورة األحزاب) ٥٩([ }يا َأيها النَِّبي قُل لَِّأزواِجك وبنَاِتك وِنساء الْمْؤِمِنين{وآية القبلة، و"
ْؤِمِنيناء الْمِنسو نَاِتكبو اِجكوقُل لَِّأز لما خرجت سودة تقضي حاجتها، متحجبة ]سورة األحزاب) ٥٩([ }النَِّبي 

قد ":  جعله يقول-عليه الصالة والسالم- على نساء النبي -رضي اهللا عنه- لكن غيرة عمر ،حجاباً كامالً
 فأنزلت هذه -عليه الصالة والسالم-يقت من هذا الكالم، فعرض ذلك على النبي هي تضا" عرفناك يا سودة

 ، ليالًاجة إالاآلية، آية الحجاب، وأخذ كونها نزلت ليالً من كون النساء في ذلك الوقت ال يخرجن لقضاء الح
لنهار يتسكعن يخرجن باأخذ كونها نزلت ليالً من هذا، يعني ال يعرف أن النساء  كما في حديث عائشة، يعني

 ولهن ل أحياناً إلى لزوم أصول الحيطان ويضطررن الرجا، يختلطن بالرجال،..بين ذهاباً وإياباً في الشوارع
  :مرأة حافت الطريق إذا اضطرت إلى الخروج، وإال فاألصللل الطرق، ال، جاء النهي عن ذلك، فأوساط

}وِتكُنيِفي ب نقَرفي الظالم لقضاء الحاجة، والبيوت ليس ،خرجن في الخفاء هنا ي]سورة األحزاب) ٣٣([ }و 
  .فيها كنوف، هذه ضرورة

وعلَى الثَّالَثَِة الَِّذين خُلِّفُواْ حتَّى {، الثالثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، "وآية الثالثة الذين خلفوا في براءة"
، وقصتهم معروفة في الصحيح، وهم ا إلى آخره] التوبةسورة) ١١٨([ }ِإذَا ضاقَتْ علَيِهم اَألرض ِبما رحبتْ

- وبشرهم النبي ، ومرارة بن ربيع، وهالل بن أمية، نزلت توبتهم في الثلث األخير من الليل،كعب بن مالك
  .في صالة الصبح، فهذا من الليليبذلك  -عليه الصالة والسالم

  :الصيفي والشتائي
 الصيفي، واقتصروا من فصول السنة على "األول كآية الكاللة: ئيالصيفي والشتا: والنوع السابع والثامن"

 والربيع، أو العكس الصيف والربيع الصيف والخريف والشتاء: هذين مع أن الفصول أربعة، الفصول أربعة
 إما ألن كل واحد من االثنين اآلخرين  فاقتصروا منها على هذين،والشتاء والخريف، هي أربعة على كل حال

، بينما في الصيفي آية في الخريفبع للذي قبله، أو ألنه لم يرد أن هذه نزلت في الربيع وهذه نزلت الحق وتا
وهي التي في آخر  ))؟أال تكفيك آية الصيف((:  لعمر بن الخطاب-عليه الصالة والسالم- قال النبي الكاللة

  .]سورة النساء) ١٧٦([ }ِةيستَفْتُونَك قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي الْكَالَلَ{ ،سورة النساء
 أنها لما نزلت اآليات -ارضي اهللا عنه-، ذكرت عائشة "الشتائي كاآليات العشر في براءة عائشة: والثاني"

 نازع بعضهم أن ،، وإن نازع بعضهمأنه يتحدر منه العرق مثل الجمان، في يوم شاٍتالعشر في براءتها 
 أنه إذا نزل عليه الوحي أصابه ي الشتاء، وإنما تشرح الواقعلت ف هذا الحديث نص في كونها نز،..تكون هذه

  .العرق والرحضاء حتى في اليوم الشاتي، لكن ظاهر النص يدل على أنها نزلت في الشتاء
  .يمثل بعضهم بالصيفي والشتائي بآيتي الكاللة، فالتي في أوائل سورة النساء شتائية، والتي في آخرها صيفية



  :الفراشي
 وهو في ،تقدم أنها نزلت في الثلث األخير من الليل "الفراشي، كآية الثالثة الذين خلفوا: سعالنوع التا"

عليه الصالة -زل وهو نائم كسورة الكوثر؛ ألن النبي ، ويلحق به ما ن-عليه الصالة والسالم-فراشه 
ثم  ))سورة  آنفاًلقد أنزلت علي((: في المسجدة وهو أغفى إغفاء كما في صحيح مسلم قرأها لما -والسالم
  . إلى آخره]سورة الكوثر) ١([ }ِإنَّا َأعطَينَاك الْكَوثَر{ : بسم اهللا الرحمن الرحيمتالها،

إن كان االحتمال قائم أنها أنزلت عليه  و،))لقد أنزلت علي آنفاً سورة((:  ثم انتبه استيقظ فقالءةأغفى إغفا
ن الكوثر في النوم، هذا يخرجه بعض أهل العلم ليخرج من قبل النوم، ثم بعد ذلكم عرض عليه ما تضمنته م

كون بعض الوحي نزل في حال النوم، وإن كانت رؤيا األنبياء وحي، بل يريد أن يطرد أن كل الوحي في 
  .اليقظةحال 

عليه -غفى لنوم، إنما نزلت قبل ذلك، ولما أال يلزم أن تكون نزلت عليه السورة في حال ا: بعضهم يقول
 فال يلزم أن ))لقد أنزلت علي آنفاً(( عرض عليه الكوثر، فانتبه من نومه وهو يقرأ السورة، -والسالمالصالة 

عليه -تكون في النوم، وعلى كل حال، رؤيا األنبياء وحي، فال مانع من أن تكون نزلت عليه وهو في النوم 
  .-الصالة والسالم

  :أسباب النزول: النوع العاشر
إن معرفة أسباب النزول قيمتها ال تعادل التعب من ورائها، :  وبعضهم يقول،"النزولأسباب : النوع العاشر"

 وهذا الكالم ليس بصحيح وإن قيل؛ ألن معرفة السبب تورث العلم ،هي مجرد سرد تاريخي لما حصل
م  وفي كال،-عليه الصالة والسالم- وفي سنة نبيه ،-عز وجل-بالمسبب، وكم من كالم يستغلق في كتاب اهللا 

 بطل العجب، -كما يقولون-الناس العادي يستغلق، كم من بيت شعر ال يفهم إال بسببه، فإذا عرف السبب 
ومن فوائد  وهذا في غير القرآن، ،أيضاً معرفة السبب وذكر السبب يدل على أن الراوي ضبط ما روى

 ال يكاد يذكر أن العبرة قصر عموم اللفظ عليه عند الحاجة، أهل العلم يطبقون والخالف: معرفة األسباب
بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، بعضهم ينقل اإلجماع على ذلك، 

  . ن لم يكن هو المعتمد، لكنه معروفوالخالف معروف في مذهب مالك، وإ
ال؛ ألن دخوله حال من األحوإدخال السبب في النص، فال يتطرق إليه إخراج ب: من فوائد معرفة السبب

  .قطعي
: -جل وعال-قبل وهو أنه قد يقصر النص على سببه عند التعارض، فمثالً في قوله الفائدة التي أشرنا إليها 

، نعم، عموم، فهل ومه يدلك على أي جهة اتجهت صِلعم ]سورة البقرة) ١١٥([ }فََأينَما تُولُّواْ فَثَم وجه اللِّه{
 وهو أنهم اجتهدوا فصلوا فتبين أنهم صلوا إلى ،ماذا؟ ألن السبب، السبب احتجنا إليهلنعم نعمل بهذا العموم؟ 

 يعني بعد التحري واالجتهاد إذا تبين ]سورة البقرة) ١١٥([ }فََأينَما تُولُّواْ فَثَم وجه اللِّه{ :غير القبلة، فنزل قوله
 لكن بعد االجتهاد والتحري، ]سورة البقرة) ١١٥([ } وجه اللِّهفََأينَما تُولُّواْ فَثَم{أنك أخطأت صالتك صحيحة، 

ال تصح إال بها، هذا األصل، فقصرنا الحكم على سببه،  وإال فاألصل أن استقبال القبلة شرط لصحة الصالة
 للتوفيق بين هذه ومه معارض فاحتجنا ألن عموم النص معارض، معارض، عم؛قصرنا النص على سببه



 صِل((: حصين في حديث عمران بن :قصر الحكم على سببه، ومثال من السنة يوضح المرادالنصوص أن ن
 دل هذا الحديث بعمومه على أن المتستطيع ال تصح )) فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب،قائماً

 العادية ذات ة،صالته إال من قيام، ال تصح صالته إال من قيام، ويشمل جميع الصلوات، الفريضة والنافل
 صالة كسوف، أي صالة ال تصح إال من قيام، هذا بعمومه يتناول ، صالة جنازةالسجود، الطارئةو الركوع

 ال بد أن ))صالة القاعد على النصف من أجر صالة القائم((: جميع الصلوات، لكن عندنا حديث آخر
ة فال تصح مع االستطاعة إال من قيام، نتصرف أمام هذين النصين؛ ألن هذا بعمومه يشمل جميع أنواع الصال

 فيعم، على النصف من أجر صالة القائم يدل على ))صالة القاعد(( ألنه مفرد مضاف ؛والثاني أيضاً بعمومه
  . لنقصر الحكم على سببهكن األجر نصف أجر، نحتاج إلى سبب ل،ع الصلواتيصحة الصالة جم

ينة محمة، فيها حمى، فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي  دخل المسجد والمد-عليه الصالة والسالم-النبي 
 فتجشم الناس الصالة قياماً، ))صالة القاعد على النصف من أجر صالة القائم((: -عليه الصالة والسالم-

 أن الصالة كانت نافلة بدليل أنهم صلوا قبل -وهو نظير سبب النزول بالنسبة لعلوم القرآن-فسبب الورود 
  .، وال يصلون الفريضة قبل حضوره-الصالة والسالمعليه -حضوره 

أنها بالنسبة للقادر على القيام نافلة للقادر على القيام، فإذا صلى نافلة هو قادر على القيام له من : األمر الثاني
 القيام أجره كامل، إن صلى فريضة وهو قادر على القيام صف، لكن إن صلى نافلة وهو عاجز عناألجر الن
ير صحيحه لحديث عمران، فقصرنا الحديث الثاني على سببه؛ ألن عمومه معارض بنص آخر، صالته غ

 ونسلك قصر النص على ،فنحتاج للتوفيق بين النصوص أن ننظر في سبب الورود أو سبب النزول كما هنا
  .سببه لوجود المعارض

  :المصنفات في أسباب النزول
لبواعث للنزول وللورود بالنسبة للحديث، وفيه تصانيف  هي ا:، األسباب"أسباب النزول، وفيه تصانيف"

، ما روي فيه عن صحابي فمرفوع، يعني إذا "وما روي فيه عن صحابي فمرفوع" ،كثيرة من قبل أهل العلم
-ل النبي ونزلت هذه اآلية في كذا، أو سبب نزولها كذا فحكمه حكم الرفع، لماذا؟ ألن النز: قال الصحابي

 ولو لم -عليه الصالة والسالم-لى النبي ه، النزول عليه، فهو ينسب شيئاً إ طرف في-معليه الصالة والسال
- إذاً الصحابي ينسبه إلى النبي  طرف في الموضوع-عليه الصالة والسالم-يصرح برفعه، فمادام النبي 

 الموقوف  وإن رأى بعضهم أنه من قبيل، فهو مرفوع، وقال بهذا جمع من أهل العلم-عليه الصالة والسالم
حتى يصرح بأن هذا هو السبب، وأنه ليس ناتج عن استنباط؛ ألنه أحياناً قد يستروح الصحابي إلى أن هذا 

  .هو السبب، وهو في الحقيقة ناتج عن اجتهاد كما يقول بعضهم
ب ، حمل أهل العلم كالمه على سب..هلَمح تفسير الصحابي له حكم الرفع، و،الحاكم يرى أن تفسير الصحابي

  : -رحمه اهللا تعالى-النزول، ولذا يقول الحافظ العراقي 
ــد ــصحابي وع ــسره ال ــا ف   رفعــاً فمحمــول علــى األســباِب                 ج    م

   ج
  

فنزل قوله : على حمله على األسباب كونك تجد في اآلية الواحدة أكثر من سبب، وقد يقول الصحابييورد 
فمثالً في الصحيح لما استشكل أن اآلية نزلت قبل القصة، تعالى، وإذا بحثت في الطرق األخرى وجدت 



 }الَِّذين آمنُواْ ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلٍْم{: -جل وعال- لما نزل قوله "؟وأينا لم يظلم نفسه"الصحابة الظلم 
أينا لم يظلم نفسه؟  و، فهي تعم جميع أنواع الظلم، استشكلوانكرة في سياق النفي: بظلم ]سورة األنعام) ٨٢([

سورة ) ١٣([ }ِإن الشِّرك لَظُلْم عِظيم{:  فنزل قوله تعالى-نعم هذا المراد- فنزل قوله تعالى ،..))الظلم((: فقال
ألم تسمعوا (( :وفي رواية أخرى وهي صحيحة أيضاً، }ِإن الشِّرك لَظُلْم عِظيم{ هذه رواية صحيحة، ]لقمان

 للظلم ببعض -عليه الصالة والسالم- وهنا تفسير منه ،؟}ِإن الشِّرك لَظُلْم عِظيم{ :الحإلى قول العبد الص
 فيها  فاآلية يدخل،فراده، وتفسر العام ببعض أفراده ال يقتضي الحصر وال القصرأأفراده، تفسير للظلم ببعض 

ويدخل فيها أنواع الظلم األخرى، النبي  الظلم به، -عليه الصالة والسالم-الشرك دخوالً أولياً، لتفسير النبي 
- فقال ]سورة األنفال) ٦٠([ }وَأِعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوٍة{ ، فسر القوة بالرمي-عليه الصالة والسالم-

اع نستعد بجميع أنو  أو؟ هل يعني هذا أننا ال نستعد إال بالرمي))أال إن القوة الرمي((: -عليه الصالة والسالم
 نعم يدل على االهتمام بهذا الفرد والعناية به، لكن و؟ يعني تفسير العام ببعض أفرادهما يعنينا على قتال العد

، .. من يأتي بكذا وكذا، نعم المفلس لهلة كثيرة، يعني تفسير المفلس نعمال يعني قصر الحكم عليه، األمث
راده ال يعني قصر الحكم عليه، وهذا استطراد، اإلفالس له صور، فهذه ننتبه لها، فتفسير العام ببعض أف

مع قوله  ،]سورة لقمان) ١٣([ }ِإن الشِّرك لَظُلْم عِظيم{: قوله تعالىفنزل  تفنزل: فالذي يهمنا أن الصحابي قال
 فدل على أنه قد يدخله ))؟ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح((:  في الرواية األخرى-عليه الصالة والسالم-
لكن على كل حال اجتهاد الصحابي إذا لم يعارض كما هنا هو األصل، ويتجه ، قد يدخله االجتهادالجتهاد، ا

  . له حكم الرفع:قول من يقول
 يعني ساقه المفسرون أو في كتب أسباب النزول بال ، إن كان بال سند" فإن كان بال سند فمنقطع،فمرفوع"

 تعالى كذا في كذا، أو قال ابن عمر، أو قال أحد الصحابة  نزل قوله:سند إلى الصحابي، قال ابن عباس
 يعني يروى عن الصحابي بال سند "فإن كان بال سند" كيف؟ أو تابعي فمرسل "أو تابعي فمرسل"فمنقطع، 

 نزلت هذه اآلية في كذا بسند : يعني إذا قال التابعي،"أو تابعي فمرسل"، وعلى هذا يكون مردوداً "فمنقطع"
مسألة في سبب نزول، وسبب النزول عندهم ال ئذ مرسل، لماذا؟ ألننا افترضنا التابعي فيكون حينمتصل إلى ال

 انتهى اإلشكال،  روي عن الصحابي بسند متصل مرفوعيقال بالرأي، فله حكم الرفع، وما له حكم الرفع إذا
 لكن يبقى أنه ه حكم الرفعل ،.. أنهفوع، لكنه يبقىحكمه حكم الرفع، إذا روي عنه بسند منقطع فهو أيضاً مر

  .، ويرد لالنقطاعمنقطع
 ، وافترضنا أن سبب النزول ال يقال بالرأي، نعم، فله حكم الرفع،.. التابعي بسند متصل عنه وقالههإذا قال

إن أشكلت على كثير وهو الصحابي، وعلى هذا ال إشكال في العبارة، ولكنه يبقى أنه مرسل لسقوط الواسطة 
أساس أنها ال  ا الفن، لكن يبقى أنها ال إشكال، إذا تصورنا أنهم بحثوا أسباب النزول علىممن تكلم على هذ

 فلها حكم الرفع،  عن الصحابي بسند متصل صحيح إليهتدرك بالرأي، ال تدرك بالرأي، نعم، فإن ثبتت
  فهو مردودوحينئذ تكون مقبولة، لكن إن قاله الصحابي ووري عنه بإسناد فيه انقطاع، أو بال سند أصالً

 ما كل مرفوع مقبول، أيضاً إن كان عن التابعي بسند متصل، نعم، له حكم لالنقطاع، وإن كان له حكم الرفع
  ، -عليه الصالة والسالم- لكن يبقى أنه مرسل لعدم ذكر الصحابي، فيكون التابعي كأنه رفعه إلى النبي ،الرفع



ــشهورِ  ــى الم ــابع عل ــوع ت   مرف
ــل أو             جج ــالكبيِرفمرسـ ــده بـ    قيـ

  
  ج

 .واالنقطاع فهو أسوأ من الذي قبله، وإن نقل عن تابعي بال سند يجتمع فيه اإلرسال ..وإن ثبت عن تابعي
، وصح فيه أشياء في أسباب النزول صح كثير، وكتب التفسير ال سيما التي تعنى باآلثار "وصح فيه أشياء"

لمردود، فيها ما يتعدد فيه ان والضعيف، فيها المقبول وا الحس ومنهصحيحمملوءة من أسباب النزول ومنها ال
  . وأهل العلم يختلفون في هذا إذا تعدد السبب، وألفت فيه المصنفات المستقلة، لنازل واحدالسبب
، قصة اإلفك، يعني قصة اإلفك التي حصلت لما فقدت "كقصة اإلفك"، يعني كثيرة، "صح فيه أشياء": يقول

   .، نعموا وتركوها نعم، فرآها مسطحعائشة العقد ونامت وذهب
  .......:.طالب
  كيف؟
  .......:.طالب

  .نعم، اجهر، اجهر
  .صفوان: طالب

 هو ابن أمية، صفوان بان رآها صفوان، والصفوان نعم، صفوان ابن أمية؛ ألن مسطح وقع في اإلفك، نعم، 
ن اإلفك، وولغوا فيه، وغُمت عائشة رآها فحملها على جمله، فوقع المنافقون فيما وقعوا فيه منعم،  المعطل

 واهتمت وتأثرت، وتأخر نزول الوحي لشدة البلوى، ليعظم األجر، ويعظم الوزر، ثم نزلت براءتها في ،لذلك
 يفرج -جل وعال-عشر آيات تتلى إلى يوم القيامة من سورة النور، والصبر واالعتماد والتوكل على اهللا 

  .الكربات
نه قد تتعرض العفيفة لمثل هذا، ال سيما في مثل الظروف التي نعيشها، يمكن أن إ: قلنا في مناسبات كثيرة

دبلج على صورتها صورة عارية، ثم بعد  ي،ت اآلن تخدم الفساد وأهل الفسادتحضر مناسبة فتصور، واآلال
عليها بهذه  وهي بريئة، ثم بعد ذلكم من األساليب اإلبليسية الضغط ،ذلك يدبلج معها من يزاول الفاحشة معها

ن تعتصم باهللا وتتوكل عليه، وال تستجيب بحال من األحوال، أ: ة، فنقول لمن يحصل لها مثل ذلكالصور
 مما نسب إليها، هذه عائشة رغم ما قيل وما استفاض وما الكته األلسنة -جل وعال-وسوف يبرأها اهللا 

راءتها من السماء، وطول المدة ليعظم  ال ينتصر لنفسه، فبعد مدة نزلت ب-عليه الصالة والسالم-والرسول 
  . والمسألة ابتالء، والقصة معروفة في الصحيح ولغ،األجر لمن ابتلي، ويعظم الوزر على من

 واآلية قد يستدل بها من ال يرى ]سورة البقرة) ١٥٨([ }فَالَ جنَاح علَيِه َأن يطَّوفَ ِبِهما{ السعي "والسعي"
 عرف في جاهليتهم يهلون أن: زول زال اإلشكال، سبب النزول سبب النوجوب السعي، لكن إذا عرفنا

لألصنام، وقد وضعوا على الصفاء واحد وعلى المروة ثاني، وكانوا يسعون بين الصفاء والمروة لهذين 
- بالسعي فنزل قوله -عليه الصالة والسالم-الصنمين، فتأثم الصحابة، تحرجوا أن يسعوا، وقد أمرهم النبي 

 ألنكم  التحرج هذا ال قيمة له؛،.. إثم، وال، يعني ال ]سورة البقرة) ١٥٨([ }فَالَ جنَاح علَيِه{: -جل وعال
مأمورون بهذا، نعم نحن مأمورون بمخالفة المشركين، لكن فيما لم يرد فيه نص، ما لم يرد فيه أمر توجيه 

 ن اليهود يعفون لحاهمكثير م: يقول قائل نحن مأمورون بمخالفة المشركين، لكن قد ،..شرعي، إذا جاءنا أمر



 اللحية، فلو أطبق اليهود يا أخي جاءك النص باألمر بإعفاء: لماذا ال نخالفهم ألننا مأمورون بمخالفتهم؟ نقول
  .؛ ألننا مأمورون بإعفاء هذه الشعيرةالنصارى على إعفاء لحاهم ما خالفناهمكلهم و

 ]سورة التحريم) ٥([ }عسى ربه ِإن طَلَّقَكُن{الة خلف المقام، و والص-وآية الحجاب-والسعي وآية الحجاب "
وافقت ربي في : " قال-رضي اهللا عنه- الثالث اآليات من موافقات عمر، فجاء في الصحيح أن عمر ،"اآلية
لو : ك يراهن البر والفاجر فلو حجبتهن، وقالإن نساء: الصالة خلف المقام، وقالفي الحجاب، و: ثالث

عسى ربه " :-عليه الصالة والسالم- ال لنسائه لما رفعن أصواتهن عليهتخذت من مقام إبراهيم مصلى، وقا
ونزلت اآليات الثالث موافقة لعمر، وموافقات عمر أكثر من الثالث، تبلغ نحو الشعرين، جمعت " إن طلقكن

  .في مصنف للسيوطي وغيره
) ١([ }اقْرْأ ِباسِم ربك الَِّذي خَلَقَ{ :كثر أن أول ما نزل األصح وعليه األ"أول ما نزل: النوع الحادي عشر"

عث  ب-عليه الصالة والسالم- بداية التنزيل في رمضان، بداية التنزيل في رمضان، والنبي : أوالً]سورة العلق
ان، يع إلى رمضعلى رأس األربعين، ومقتضى ذلك أن تكون بعثته في ربيع، هذه الستة األشهر التي من رب

 يرى فيها الرؤيا الصالحة، كان -عليه الصالة والسالم- هذه الستة األشهر كان النبي من ربيع إلى رمضان
 ألنه قد يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح؛الوحي إليه من طريق الرؤيا، ورؤيا األنبياء وحي، فكان ال 

إنها هي وقت الرؤيا :  نقول؟شهر األولىشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فماذا عن الستة األ: يقول قائل
الرؤيا الصالحة جزء من ستة ((:  الصالحة، وجاءت بها النصوص، وبهذا يتجه قول من يوجه حديث،الصادقة
 عاش ثالثاً وعشرين سنة بعد النبوة إلى وفاته -عليه الصالة والسالم- ألن النبي ))ن جزاء من النبوةوأربعي

الث والعشرين، الرؤيا ستة أشهر يعني نصف سنة، فإذا نسبنا الستة األشهر إلى الث، و-عليه الصالة والسالم-
  .احد على ستة وأربعين، فهي جزء من ستة وأربعين جزاءتطلع نسبتها و

أن " : وهذا قول األكثر، ثم المدثر، وجاء في الصحيح عن جابر،]سورة العلق) ١([}اقْرْأ ِباسِم ربك{األصح أنه 
) ١([ }اقْرْأ ِباسِم ربك{، أول ما نزل المدثر، لكن في الحديث ما يدل على أن أول ما نزل "زل المدثرأول ما ن

) ١([ }يا َأيها الْمدثِّر{: ؟ فقال-صلى اهللا عليه وسلم-  ما أول ما نزل على رسول اهللا: سئل جابر]سورة العلق
 ومعروف أذاً أن حراء قبل نزول ))ملك الذي جاءني بحراءفإذا ال(( : ثم ساق القصة، وفيها]سورة المدثر

المدثر، وحراء القصة التي نزلت فيها سورة اقرأ، من الزم ذلك أن تكون سورة اقرأ قبل المدثر، ويكون قول 
 يعني بعد فترة الوحي، بعد فترة الوحي، " المدثر-عليه الصالة والسالم-أن أول ما نزل على النبي " :جابر

 أولية نسبية، يعني بالنسبة لما بعد فترة الوحي، وأولية فتكون األولية "ثم فتر الوحي" : قصة البعثةولذلك في
 على اإلطالق، أول ما اقرأ باسم ربك أولية مطلقة، وبهذا تتفق النصوص وإال فحديث جابر في الصحيح، هذا

  . اقرأنزل مطلقاً
) ١([ }ويٌل لِّلْمطَفِِّفين{ن فترة الوحي، وأول ما نزل بالمدينة  أو م،..المدثر أول ما نزل بالنسبة لما بعد انقطاع

خر ما نزل، وهو النوع الثاني عشر،  البقرة أول ما نزل بالمدينة، يقابل أول ما نزل آ: وقيل]سورة المطففين
  .وهو النوع الثاني عشر



واتَّقُواْ يوما {: آية الربا، وقيل :وقيل" آخر سورة النساء، "آية الكاللة" : يقول المؤلف،قيل آخر ما نزل
  ، يقول عندكم إيش؟.. براءة، وقيل: وقيل آخر]سورة البقرة) ٢٨١([ }تُرجعون ِفيِه ِإلَى اللِّه

  ......:.طالب
 آية الكاللة، وهي : براءة، قيل: وقيل؟ سورة النصر حتى إيش آخر براءة؟ ما نحتاجهاآخرفي سورة النصر 

آية الربا، والمقصود بها ما جاء في أواخر : وهي آية الصيف، التي تقدم ذكرها، وقيلآخر سورة النساء، 
 وال معارضة بين هذا القول ]سورة البقرة) ٢٨١([ }واتَّقُواْ يوما تُرجعون ِفيِه ِإلَى اللِّه{ :سورة البقرة، وقيل

 }لَقَد جاءكُم رسوٌل{آخر براءة، : عها، وقيل الربا فعلها نزلت ماتوالذي قبله؛ ألن هذه اآلية هي التي تلي آي
 }فَِإن تَولَّواْ{ نعم ]سورة التوبة) ١٢٨([ }عِزيز علَيِه ما عِنتُّم حِريص علَيكُم{نعم، كمل؟  ]سورة التوبة) ١٢٨([
 وأخبرت بدنو ،-عليه الصالة والسالم- وهي التي نعت النبي "سورة النصر: وقيل" نعم، ]سورة التوبة) ١٢٩([

عليه الصالة -النبي ،  براءة آخر ما نزل:وقيل " براءة آخر ما نزل:وقيل"أجله، كما في حديث ابن عباس، 
 قبل حجة الوداع سنة كم؟ سنة تسع من الهجرة، سنة تسع من ،.. أرسل أبا بكر أن ينذر الكفار في-والسالم

 فكونه بعث بها أبا بكر ،-رضي اهللا عن الجميع-بعلي الهجرة، بعثه ببراءة للتبري من المشركين، ثم أردفه 
عليه -سنة تسع، ونزل بعدها قرآن كثير آيات وسور، سورة النصر قطعاً بعدها؛ ألنها أبانت عن دنو أجله 

  . ولذا القول بأن براءة آخر ما نزل فيه ما فيه،-الصالة والسالم
  . وهو طلب إكمال الكتاب سمعتموه ويقتضيه الحالمجمل الذيانتهينا مما يتعلق بالنزول على هذا الوجه ال

 أن نشرع فيه ال بأس، الرأي رأيتم وهذا بحث مستقل ال عالقة له بما قبله، إن ،منها ما يرجع إلى السند
  نشوف الشيخ؟

  .أحسن اهللا إليكم وأثابكم على هذا الشرح الموجز الوافي
  ول؟ما أجمع وما أصح كتاب في أسباب النز: وهذا سائل يقول

أسباب النزول فيها المؤلفات ألهل العلم وللحافظ ابن حجر كتاب وصفوه بأنه نفيس، لكني لم أقف عليه، وهو 
من أهل التحري والتثبت، وإن كان آخره لم يبيض كما قال السيوطي وغيره، لكن ابن حجر من أهل التحري 

كن أتوقع أن كتاب الحافظ بن حجر من ل) لباب النقول (:وليس بجماع مثل السيوطي، السيوطي له كتاب اسمه
 وهو جهبذ في هذا الباب، ،-رحمه اهللا-أنفس ما يقتنى في هذا الباب، إضافة إلى ما يذكره الحافظ ابن كثير 

 لكن  إلى كتاب الحافظ ابن حجر إن وجد، وللواحدي أيضاً كتابنقاد، فإذا ضممنا ما قاله الحافظ ابن كثير
  .هو قبلهم، الواحدي قبلهم، لكن فيه ضعيف، وعلى كل حال يستفاد منه نعمالضعيف كثير، والواحدي فيه 

 آية تحويل القبلة من الليلي، وقد نزلت في صالة -رحمه اهللا-عد المؤلف : يقول السائل: أحسن اهللا إليكم
   فهل الصبح من الليل؟،الصبح

  .قبل الصبح، نزلت قبل الصبح، نزلت قبل الصبح نعم
نزلت السورة مرتين إال عند من يقول بالقول : القاسمي إنه ال يلجأ إلى أن يقال: قولي: أحسن اهللا إليكم

   فهل هذا صحيح؟،الضعيف



أهل العلم يختلفون في الجرأة وضدها، يختلفون في الجرأة وضدها منهم من يصون الرواة عن الخطأ : أقول
عدد القصة، أو بتعدد النزول كما هنا، ومنهم فإذا وقع بينهم اختالف ال سيما إذا كان االختالف مؤثراً يقول بت

من لديه الجرأة بحيث ال يتردد في تخطئة الرواة وتوهيمهم، فيحكم على الراوي بالوهم وإن أمكن حمل كالمه 
المطلوب ال هذا وال ذاك، المطلوب التوسط، نعم إذا وجد تعارض ال يمكن اإلجابة : على وجه صحيح، وأقول

له الراجح هو المحفوظ، ال بد نقن الحكم على الراوي المرجوح بأن ما يقوله شاذ، وما يعنه فال بد وال محيد م
من هذا، لكن ال نهجم على كل شيء، وال تزيد عندنا الجرأة بحيث نهجم على األحاديث الصحيحة، وكم من 

هم وحكموا بوهم راويه مع إمكان التوجيه، وأنا عندي من أبعد أو من حديث في الصحيح هجم عليه بعض
 وهذا أطبقوا على أنه مقلوب، ))حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شماله(( :أقوى ما قيل في أحاديث الصحيح حديث

 يمكن توجيهه؛ ألنه ثبت في الصحيح أن صيانة للصحيح: يمكن توجيهه، أقول: والقلب ضعف، نعم، وأقول
ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهباً تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار، إال (( :-عليه الصالة والسالم-ي النب

 فاإلنسان قد يضطر إلى أن ينفق  ومن أمامه ومن خلفه،،مينه وشماله عن ي))أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا
 نعم، لوجود من هو جالس على يمنيه باليمين وهذا هو األصل، وقد يضطر لكثرة السائلين أو طلباً لإلخالص

مثل هذه :  وأنا أقول،أن ينفق بالشمال إلخفائه، وال يمنع من ذلك مانع، فيكون هذا محفوظ وذاك محفوظ
 وقد وجد من يجرؤ على الصحيحين، ، لئال يتطاول السفهاء على الصحيحين؛األمور تسلك صيانة للصحيح

 وعلى كل ،؟ ما عداهما األمر فيه أخف؛ ألن األمة تلقتهما بالقبولتطاولوا على الصحيحين ماذا يبقى لناوإذا 
إن القصة تعددت، أو النزول تعدد لمجرد وجود أدنى اختالف، : حال المطلوب التوسط، ال نجبن بحيث نقول

نجزم بأنه من بعض الرواة ال من أصل القصة، وال نهجم على النصوص الصحيحة ألدنى اختالف أيضاً 
  . الرواة الثقات، نعمفنحكم بتوهيم
صلى اهللا - المعروف يا فضيلة الشيخ أن المعوذتين نزلتا في حادث سحر النبي: يقول:  إليكمأحسن اهللا
   في المدينة، فما هو الصارف إلى القول إنهما مكيتان؟-عليه السالم-، نزل بهما جبريل -عليه وسلم
؟ نعم، ألكثر على أنهما إيش؟ مكيتان وإال مدنيتان وا،حال الخالف كما سمعنا موجود بين أهل العلمعلى كل 

عليه -من خالل ما سمعنا؟ نعم، األكثر على أنهما مكيتان، وال يمنع أن تنزال بمكة، ثم يتوجه، يوجه النبي 
 ويعاذ بهما في المدينة، ال تالزم بين التعويذ بهما وبين نزلوهما، يعني ما ، أن يستعيذ بهما-الصالة والسالم

  . من قصة السحر-عليه الصالة والسالم- النزول، هو ما حصل له هو بسبب
فضيلة الشيخ كتب التفسير تزخر بمرويات التابعين، فهل معنى ذلك أنها : يقول السائل: أحسن اهللا إليكم

 وأخذوا عنهم خاصة الثقات ،تبقى في حيز الضعف واإلرسال رغم أن هؤالء التابعين جالسوا الصحابة
  ومجاهد وابن المسيب وغيرهم؟كسعيد بن جبير 

 فهو خير ما يعتمد عليه في -عز وجل-أما ما يقوله التابعي من تلقاء نفسه تفسيراً وتوضيحاً لكتاب اهللا 
التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة، فهم أعرف الناس بالتفسير بعد الصحابة، وأما ما 

عليه -نه إذا كانت األسانيد نظيفة ومتصلة، وما ينقله التابعون عن النبي ينقلونه عن الصحابة فهو أفضل م



 فهو من المراسيل، والخالف في المرسل معروف عند أهل العلم، الخالف  يرفعونه إليه-الصالة والسالم
  :، يقولمعروف

  ــان ــذا النعم ــك ك ــتج مال ــوا         واح ــا ودانـ ــه وتابعوهمـ   بـ
  

ذكر، التابعون أهل علم ودين وورع وتقدم ومالزمة للصحابة، وال يظن احتجوا بالمراسيل لهذا األمر الذي 
 ولم يعرف إنكاره حتى ،بهم أن يسقطوا واسطة ضعيفة، ولذا ينقل الطبري أن التابعين بأسرهم قبلوا المراسيل

  : الحافظ العراقي-رحمه اهللا-رأس المائتين، ولذا يقو الناظم 
  ــان ــذا النعم ــك ك ــتج مال ــه وتابعو       واح ــوا بـ ــا ودانـ   همـ

  

  : ثم قال بعد ذلك القول اآلخر
ــاِد ــاهر النقـــ   ورده جمـــ

ــه   ــنهم نقل ــد ع    وصــاحب التمهي

ــنادِ    ــي اإلس ــساقط ف ــل بال   للجه
ــله  ــاب أص ــدر الكت ــسلم ص   وم

  

  .المرسل ضعيف عند الجمهور، نعم
  أيهما نقدم في التفسير قول الصحابي أم قول أهل اللغة؟: يقول السائل: أحسن اهللا إليكم

  . وهم عرب أقحاح، فيقدم قولهم على كل حال، نعم،ك أن الصحابة من أهل اللغةال ش
ما هي الفائدة من دراسة الصيفي والشتائي والفراشي فضيلة الشيخ : يقول السائل: أحسن اهللا إليكم

  والنهاري والليلي، وتصنيف السور إلى هذه األنواع؟
ذا الكتاب العظيم بحيث يعرف جميع ما يتعلق به، أنت إذا  العناية بهذا الكتاب العظيم، العناية به:الفائدة

 ينبغي أعجبت بشخص مثالً، أو أعجبت بشيء تريد أن تتعرف جميع األخبار المحيطة به، فعنايتنا بكتاب اهللا
 شرف لك ]سورة الزخرف) ٤٤([ }وِإنَّه لَِذكْر لَّك وِلقَوِمك{ ألنه هو شرفنا، أن تكون فوق هذا المستوى؛

 وهذا مصدر عزنا ورفعتنا، وهو كالم اهللا الذي فضله على سائل الكالم كفضل اهللا على ،ولقومك، هذا شرفنا
   .خلقه

ــالكلِم                  هو الكتاب الذي مـن قـام يقـرأه         ــرحمن ب ــا خاطــب ال   كأنم
  ج

ية األهمية أن نعنى  لكن هذا في غا،يعني لسنا بحاجة إلى أن نفيض في فضل كالم اهللا والعناية بكالم اهللا
  .-عز وجل- وبجميع ما يتعلق بكتاب اهللا ،بكتاب اهللا

 أم ماذا ؟ما هي أفضل رواية للموطأ رواية الليثي أم القعنبي أم الشيباني: يقول السائل: أحسن اهللا إليكم
  ترون؟

ك أن يدل ذلك ش  ال، وأكثر الشروح على هذا الرواية،من العناية، عناية أهل العلم برواية يحيى بن يحيى
على أن لها منزلة عندهم، ال سيما األئمة الكبار مثل ابن عبد البر والباجي وغيرهم عنوا برواية يحيى بن 

حسن، وروايات محمد بن ال ورواية ، وإن وجد في بعض الروايات زيادات مثل رواية أبي مصعب،يحيى
  . بن يحيى، نعم، لكن المعتمد عند المالكية رواية يحيىاًأخرى يكمل بعضها بعض

ثَاِني اثْنَيِن ِإذْ {:  الذي أنزل في أثناء الهجرة مثل قوله تعالىفضيلة الشيخ: يقول السائل: أحسن اهللا إليكم
  اآلية، هل هو مكي أم مدني؟ ]سورة التوبة) ٤٠([ }هما ِفي الْغَاِر



الفائدة من معرفة المكي م وعرفنا وإذا عرفنا أنه في هذا الوقت نعم، نعهذا الحد الفاصل  ،هذا الحد الفاصل
أنها نزلت التقدم والتأخر، فالمسألة مجرد اصطالح يعني تسميته مكي أو مدني عرفنا الوقت بدقة، والمدني 

 والمدني، فهذه معرفة تفصيلية تقضي على ل معرفة الوقت عنوا بمعرفة المكيفي هذا الوقت، ومن أج
ون هذه اآلية مكية أو مدنية والمكي يمتد لمدة ثالثة عشرة سنة، المعرفة اإلجمالية، المعرفة اإلجمالية ك

 هذا أخص، وهذا ،والمدني يمتد لمدة عشر سنوات، إذا عرفنا اللحظة أو اليوم أو الوقت الذي نزلت فيه
 هاجر :نقول ، متى..يقضي على المعنى األعم، لكن المسألة اصطالحية، فالشروع في الشيء نعم، هاجر

 أو إذا فرغ من الهجرة الذي هو ، أو إذا باشر الهجرة، إذا أراد أن يهاجر؟-لصالة والسالمعليه ا-النبي 
 وحينئذ تكون ، ولكل ما يؤيده، في النصوص أيضاً يطلق الفعل الماضي ويراد به إرادة الشيء؟طريق الهجرة

 أو من ،له ما يؤيده و،الهجرة بدأت من إرادتها، أو من الشروع فيها، وهذا أيضاً قول له حظه من النظر
الفراغ من فعل الهجرة الذي هو االنتقال، وهذا هو األصل في الفعل الماضي، هذا هو األصل في الفعل 

  .الماضي أن يكون زمنه قد تقدم، لكن األظهر أن هذه اآلية تكون من المدني
  ا أفضلها في نظركم؟فضيلة الشيخ هنالك عدة طبعات لتفسير ابن كثير فم: يقول السائل: أحسن اهللا إليكم

 طبعة ظهرت حديثاً في -إن لم نجزم بأنها األصح-الطبعات لتفسير ابن كثير كثيرة جداً، لكن من أصحها 
 لكن بهذا االسم محققة ؟خمسة عشر جزءاً طبعت في مصر في مكتبة أوالد الشيخ، عاد ما أدري الشيخ من

  .ءنى بها في خمسة عشر جزاتومقابلة على النسخ ومخرجة ومع
 ألن ضافها الحافظ ابن كثير طبعة جيدة؛طبعة البناء التي أصلها طبعة الشعب وألحق فيها اإلضافات التي أ

 ألنه اعتمد فيها على أقدم النسخ، أقدم النسخ  من الكالم هو األصح على اإلطالق؛طبعة الشعب ما يوجد فيها
 ألن ون طبعة صحيحة؛طبعة البناء تكاللي هي النسخة األزهرية، فما تفرع عن طبعة الشعب مثل هذه 
 وال عن ، لم ينقل فيها عن الرازي،..الحافظ ابن كثير ألف الكتاب عرضة أولى خالية من النقول، ال عن

 غير موجود هذه النقول لماذا؟  في طبعة الشعبلبيضاوي، وتجد هذا وال عن القرطبي، وال عن ا،الزمخشري
 بعد ذلك هذه النقول، أفاد من هذه -رحمه اهللا تعالى-ابن كثير للكتاب، أضاف الحافظ ألنه عرضة أولى 

 ووجدت في النسخ المتأخرة، طبعة الشعب خالية من هذه النقول، وبعض الناس يتهم طبعة الشعب ،التفاسير
م وال إسقاط، هذا الكتاب، هذا الكتاب بعرضته األولى، لكن أضيف وخرفيها خروم وفيها إسقاط، ما فيها أن 

 ثابتة بالنسبة للحافظ ابن كثير، قول من هذه الكتب وأضافها الحافظ ابن كثير بعد ذلك، وهي أيضاًإليه ن
 هي أفضل الطبعات :أضيفت أيضاً في طبعة البناء، طبعة السالمة طبعة طيبة من أفضل الطبعات، ال أقول

  . كثير من األخطاءلكنها من أفضل الطبعات ال سيما الثانية، أحسن من األولى بكثير، استدرك فيها
خاصة ما فيها من  هل يجوز توزيع هذه الورقة في المسجد والشيخفضيلة : يقول السائل: حسن اهللا إليكمأ

  االشتراك؟خلفها للتواصل و
  .مركز البثمن هذا 

لك، لكن يوزعها  أنت توزع دعاية  ال يا أخي: لو جاء موقع البث اإلسالمي ووزعها قلنا،األمور بمقاصدها
 فاألمور بمقاصدها، نعم، لو جاء أصحاب موقع البث اإلسالمي ووزعوها هم بأنفسهم، يدها للسؤالمن ير



 األمور  وال نظر لهم في أمر الدنيا،ال، أنتم تريدون دعاية، لكن يوزعها غيرهم من أجل أن يفاد منها: قلنا
أن موقع البث : األمر الثاني، إنما مرادهم بذلك أن يكتب عليها السؤال ويفاد منها، بمقاصدها يا إخوان

اإلسالمي فيما نحسب واهللا يتولى السرائر وفيما يظهر من تصرف اإلخوان وعملهم أنه عمل صبغته خيرية، 
، إلى أن يتوسعون .. و وإذا تأخر ألزموه وأحرجوه؟ولذا ال يشارطون من أراد االشتراك معهم بكم وال بكم

 يبثون الدروس بحرص وتفاني في هذا الباب، فعلى كل حال مثلما  مع المشايخ يتساهلون تساهالًفي هذا توسع
  .وزعت من أجل السؤال ال للدعايةو لو وزعوا هم اتهمناهم، يوزعه غيرهم األمور بمقاصدها :ذكرنا أوالً

   وهل هو مطبوع؟؟ما أفضل شرح للموطأ: أحسن اهللا إليكم
 وقد عني فيه ببيان المعاني ،التمهيد البن عبد البرأفضل شروح الموطأ على اإلطالق التمهيد البن عبد البر، 

 وكمله باالستذكار الذي جمع فيه وأفاض في ذكر مذاهب علماء األمصار فهما عبارة عن كتاب ،واألسانيد
 رتبه على شيوخ -رحمه اهللا-واحد متكامل من كل وجه، فالتمهيد ترتيبه يصعب على المتعلمين؛ ألن اإلمام 

على طريقة المغاربة في ترتيب الحروف، لكنه ذللت هذه المشكلة فرتب على أحاديث مالك، ورتب الشيوخ 
، فإذا قرئ -رحمه اهللا تعالى-الموطأ، مثل الشيخ عطية سالم رتب الشرح على أحاديث الموطأ فأفاد وأجاد 

صبغة في  ألن الستذكار نور على نور، فيكون بذلك تكامل؛كالم ابن عبد البر في التمهيد وكالمه في اال
 وأقوال الفقهاء، فقهاء األمصار وأدلتهم، وابن عبد البر انيد، الصبغة في االستذكار الفقهالتمهيد معاني وأس

 فانظر عن من تأخذ دينك، ابن عبد البر إمام قرأ له حقيقة؛ ألن هذا العلم دين،إمام يشرف طالب العلم أن ي
 إن هذه كتب مطولة ال أستطيع فيها طول وفيها :ذا قالمن أئمة المسلمين يشرف طالب العلم بالقراءة له، إ

كذا، شرح الزرقاني متوسط، وإن كان أفضل منه شرح الباجي المنتقى، لكن شرح الزرقاني أسهل من شرح 
  .الباجي

فضيلة الشيخ هل كان من هدي الصحابة والسلف الصالح أنهم يتتبعون : يقول السائل: أحسن اهللا إليكم
 من فاته جنازة الظهر وجاء إلى المقبرة بعد العصر يصلي على جنازة الظهر فهل يقوم الجنائز بحيث إنه
  أم أنه يترك ذلك وال يفعل؟ على القبر ويصلي

 أن الصالة على  شيء فلسنا بحاجة إلى غيره، ما دام ثبت-عليه الصالة والسالم-إذا ثبت عن النبي  :أقول
ط، فعلى المسلم أن يحرص وال يفرط بهذه القراريط حسب القدرة،  وشهود دفنها قيراإتباعهاالجنازة بقيراط، 

ظروفنا تختلف عن ظروف من تقدم، ظروفهم صعبة، وظروفهم شاقة، لكن ظروفنا ميسرة، أيضاً نحن 
نحتاج إلى شيء بحاجة إلى مثل هذه القراريط أكثر منهم، أكثر منهم لما عندنا من تفريط، وعندنا مخالفات 

، الصالة على القبر أيضاً له -جل وعال-ي موازيننا، هذه القراريط تنفعنا يوم نلقى اهللا نكفر، شيء نضعه ف
 صلى على القبر، ويكفينا هذا أصل في أن نصلي على الجنازة إذا فاتتنا -عليه الصالة والسالم-أصل، النبي 

صالة على القبر أجرها  وال،على القبر، فالحث على تتبع الجنائز من خالل بيان األجر المرتب على الصالة
   .ا فعله-عليه الصالة والسالم-  والنبي،أيضاً عظيم

 ما حكم ما يسمى بدورات البرمجة -كذا كتب- هذا سؤال يجعل الحليم حيران :يقول: أحسن اهللا إليكم
  اللغوية العصبية، أفيدونا جزاكم اهللا خيراً؟



 ودورات، ، الكالم كثيراً، برمجة عصبية وإن سمعت هذا،أنا ال أعرف من قرب أو بدقة ما يراد بذلك
ويجعلون من األمور المستحيلة أشياء ميسورة، لكن على حد علمي أن هذه فيها ما فيها، أقل ما فيها إن لم 
تكن من عمل االستعانة بالجن والسحر والكهانة، إن لم تكن من هذا القبيل فهي تشبه بهم، وقد يعان اإلنسان 

، وإال كيف يستطيع اإلنسان من خالل دورة في أسبوع أو بكذا استدراجعر، يعان في بعض األمور وهو ال يش
 أن يقنع من يستحيل إقناعه، نعم، أن يتصرف بعض ؟في نفسه وعند غيرهأن يقضي على حواجز كثيرة 

 عن طالب علم، وإن توالها بعض من  فضالًالتصرفات التي هي من ضرب الخيال، فهذه ال تليق بالمسلم
جن وهو ال يشعر وال يقدم شيء، لكن إذا تورط ل اإلنسان من قبل الم، لكن قد يعانلى طلب العينتسب إ

وصار في أثناء الطريق ال يستطيع أن يتقدم وال يتأخر، وركبته الشهرة في هذا الباب واكتسب الشهرة 
درجون اإلنسان ، وهذه طريقة مردة الجن، يستواكتسب المادة من خالل هذا العمل ال بد أن يضحي بأشياء

 بعد ذلك يتخلون عنه، اآلن يتورط ال بد أن يستمر؛ ألنه  ثم،ما يشبه الكراماتون على يديه وينفعونه ويجر
 ،نه قضى على سبعين مملكة شياطينإ: صعب، واحد يقرأ على الناس يقول وبنا قاعدة، والرجوع بنا شعبية

على يديه سبعين مقعد، وأنه ال يأخذ شيء وال يأخذ وأنه ال يستعين بأحد وال يقدم شيء وال كذا، وأنه مشى 
 مجرد الشهرة جزاء مكافئة، اإلنسان يقدم يا إخوان: أجر، ويستدلون على إخالصه بكونه ال يأخذ أجرة، أقول

ذا، مشى على يديه كذا، وفعل ك: قالو شجاع، فمثل هذا إذا تورط : يقدم نفسه ليقتل من أجل أن يقال،مهجته
 ال يستطيع الرجوع أبداً إال مع إيمان قوي، وهؤالء الشياطين ال يدرى ما رون إليه نظرةوصار الناس ينظ

 فال يبعد أن يكون فيها شيء من اإلعانة، وأكرر ما قلت سابقاً أني لم أدخل هذه ،ورائهم يستدرجون اإلنسان
، هل هي .. أن عليهمالدورات، إنما شرح لي شيء يسير عنها، فال أوصي طالب، بل أحذر طالب العلم منها،

 هل أثر عن صالحي هذه األمة شيء من ذلك؟ ؟-عليه الصالة والسالم-من هدي السلف؟ هل هي من فعله 
  .لو كان خيراً لسبقونا إليه

  ما رأيكم في طبعة الشيخ مقبل لتفسير ابن كثير؟: يقول
  . ليس فيها جهد يذكر، تناسب مستواه الشيخ معروف بعلمه وتحقيقه وتحريه لكن الطبعة الطبعة الشيخ

تفسير ابن أبي حاتم الذي طبع قبل عدة سنوات في عشرة مجلدات هل هي نسخة معتمدة : أحسن اهللا إليكم
  ؟على أصول خطية أم ملفقة

 كتاب ضروري  ألن الكتابحل بعض اإلشكال، تحل بعض اإلشكال؛نعم هي نسخة ملفقة، نسخة ملفقة وت
 وأعرف أن الكتاب الموجود منه محقق في جامعة ، أن يوجد نسخ محققةتحل اإلشكال إلىلكن لطالب العلم، 

  .أم القرى في رسائل دكتوراه
إذا صلى اإلنسان على أكثر من جنازة في وقت واحد فهل تتعدد القيراطات بعدد الجنائز أم : أحسن اهللا إليكم
  أنه قيراط واحد؟

  .بعدد الجنائز، تتعدد بعدد الجنائز وفضل اهللا ال يحد
  ما وجه كون طبعة أوالد الشيخ لتفسير ابن كثير أحسن طبعة؟: يقول السائل: حسن اهللا إليكمأ



 والصحة عليها تلوح، من خالل معاناة ما هو من كالم فارغ، إن أردتم أن أذكر لكم ،ألنها فيها العناية ظاهرة
  .اآلن جميع طبعات الكتاب بما لها وما عليها األمر ميسور، نعم

  إيش هي؟
سورة ) ٧٨([ }َأينَما تَكُونُواْ يدِرككُّم الْموتُ{: انتهى المؤلف إلى قولهوين في جزأ كتاب العجاب :يقولهذا 
  . في النساء]النساء

  إيش فيه؟
  العجاب في بيان األسباب؟

   . أنا لم أقف عليه،ممكن
  .يم موقع البث اإلسالمي، من عبد الرحمن بن عبد الكر من عبد الرحمن يزكيطيب هذا

وقع خيري، وحقيقة  وإنما هو مه في الدعاية أنه ليس موقع تجاريهذا يذكر أن موقع البث الذي سئل عنال 
  .تعامل معهم سنتين تشم منهم رائحة الفائدة ونشر العلم، تشم منهم رائحة الفائدة ونشر العلميعني من خالل 

   هل يقع أم ال؟؟ل اآلية أكثر من مرةما الراجح في مسألة تعدد نزو: يقول السائل:  اهللا إليكمأحسن
 ال يمنع أن يكون سبب النزول كآيات اللعان ؟يعني هل تنزل اآلية مرتين؟ كما قيل في الفتح نزلت مرتين

 بعد ذلك، فينزل تنزل آيات اللعان بسبب عويمر الني، ثم بعد ذلكم تأتي قصة هاللمثالً، قصة عويمر العج
 فينقلها ، فيظنها السامع ألول مرة تنزل-عليه الصالة والسالم-ية تالها النبي  ثم إذا جاءت القصة الثان،مثالً

  .ال يعني أنها نزلت اآلن نعمفكذلك، فالسبب هو السبب األول، وأما تالوتها عند حدوث سبب آخر يقتضيها 
  كتاب التذكار للقرطبي هل هو يتحدث عن علوم القرآن؟: أحسن اهللا إليكم

فضائل القرآن البن كثير، و وآداب حملة القرآن، هو نظير التبيان للنووي، ،رآنال، هذا في فضائل الق
المقصود أنه كتاب طيب يستفيد منه طالب العلم، وطالب العلم بحاجة إلى مثل هذه الكتب، لما يالحظ من 

  . واهللا المستعان،-جل وعال-التقصير الظاهر في حق كتاب اهللا 
  وما أفضل نسخة منه؟

  .مصر قبل ستين سنة طبعة طيبةهو مطبوع في 
  ؟، سؤال يعني أشبه ما يكون شخصي، يسأل عن بداية الطلب..هذا يسأل عن

 السنوات )هـ٨٦( إلى )هـ١٣٨١(درسنا كعادة أقراننا في المدارس النظامية بداء من المدرسة االبتدائية سنة 
 ثم بعد ذلك ،ي كلية الشريعة ف)هـ٩٧هـ إلى ٩٣( ثم ،)هـ٩٣هـ إلى ٨٧(الست، ثم المعهد العلمي من 

  .)هـ١٤٠٧(الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه انتهت سنة 
 صالح بن أحمد الخريصي :قرأنا في القصيم قبل أن نحضر إلى الرياض على الشيخ: أما القراءة على الشيوخ

، وقرأنا هنا لما  محمد بن صالح المطوع، الزاهد المعروف: والشيخ، رئيس محاكم القصيم-رحمه اهللا-
 من -رحمه اهللا- عبد اهللا بن غديان الزمته مدة قبل مجيء الشيخ ابن باز :حضرنا إلى الرياض على الشيخ

 خمس )هـ٤٠٠( في أول درس ألقاه إلى سنة )هـ٩٥(المدينة، ثم بعد ذلك لزمت الشيخ ابن باز من سنة 



 وأيضاً اإلحراج من بعض صغار الطالب في  ثم بعد ذلك انقطعت بسبب االنشغال بالرسائل،،سنوات كاملة
  .دروس وما أشبه ذلك، واهللا المستعان

  . على عبدك ورسولك، خالصاللهم صِل
 موعد مع -إن شاء اهللا- وهذه الفتاوى الموفقة المسددة، ولنا ، وأثابكم على هذا الشرح،أحسن اهللا إليكم

 ويكأله برعايته، ويثيبه ويجزيه أحسن ،ظه أن يحفظه بحف-جل وعال-فضيلة شيخنا في الغد، نسأل اهللا 
  .الجزاء

 فمن أراد أن ،خوة الذين هم قريبون من جامعة اإلمام أن يحملوا معهم إخوانهم من الجامعة اإلوأطلب من
من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر ((: -صلى اهللا عليه وسلم- يفضل على إخوانه فقد قال

  . فأثابكم اهللا،اليوم لن تأتي ألن حافلة الجامعة ))له
  

  . السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد هللا رب العالمين

 -رحمه اهللا تعالى- ثم شرع المؤلف ، عشر ما يتعلق بالنزول بأنواعه االثنيانتهى الكالم، كالم المؤلف على
هل ذلك ما تثبت به القراءة، ما يرجع إلى السند يعني سند ثبوت القراءة، بفي بيان ما يرجع إلى السند، ويريد 

أهل ال تثبت إجماعاً، وهل تثبت بخبر الواحد إذا صح؟ محل خالف بين : تثبت القراءة بالضعيف؟ الجواب
ت ما وجدنا جميعها مروي من طريق التواتر،  لو بحثنا في أسانيد هذه القراءاالعلم طويل، حجة من ًأثبت أنا

 وأما جمهور أهل العلم فعندهم أن القراءة ،ولذا يكتفون بصحة السند، ويتزعم هذا القول ابن الجزري وطائفة
  .ال تثبت إال بما يثبت به العلم القطعي وهو التواتر

  ." المتواتر واآلحاد، والشاذ:تة وهي س،ومنها ما يرجع إلى السند": -رحمه اهللا تعالى-ولذا يقول المؤلف 
 على الكذب عن مثلهم إلى أن ينتهي همما رواه جمع تحيل العادة تواطئ: رالمتوات، المتواتر واآلحاد، والشاذ

عليه الصالة -اإلسناد إلى شيء محسوس، هذا األصل في التواتر، فال بد أن تكون القراءة منقولة عن النبي 
أن يرويها جمع عن مثلهم، وهذا الجمع تحيل العادة تواطئهم على :  القيود بهذه على قول األكثر-والسالم

الكذب، أو أن يحصل منهم اتفاقاً، وأن يسندوا ذلك إلى شيء محسوس، ال يكون ذلك عن طريق معقول، أو 
بل  ،، هذا التواتر ينكره بعض أهل العلم-عليه الصالة والسالم-استنباط، يسندون ذلك إلى السماع من النبي 

دخل إن التواتر هذا ال يعرفه المتقدمون، وإنما : ينكرون تقسم األخبار عموماً إلى متواتر وآحاد، ويقولون
 من جهة أصحاب األصول، وأرباب األصول تأثروا بعلم الكالم، وعلوم السنة على علوم النقل، علوم القرآن

الم أشد الناس عداوة ألهل البدع، في كالم وإال فاألصل أن التواتر ال وجود له، مع أن التواتر موجود في ك
 واعتمده ، ويعرف المتواتر بالتعريف الذي ذكرناه،، يثبت المتواتر-رحمه اهللا تعالى-شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ويثبت بعض القضايا ، يمثل بأمثلتهم ويمثل بأمثلتهم، ،أهل العلم، ويقسمه إلى األقسام المعروفة عند أهل العلم
  .ء كان اللفظي أو المعنوي، فيثبت في كل مؤلف من مؤلفاته ما يناسبه من األمثلةبالتواتر سوا



 وأن ذلك حصل في وقائع كثيرة، ،فمثالً في منهاج السنة يثبت فضائل أبي بكر وعمر بالتواتر المعنوي
ر متفاوتة مجموع هذه الوقائع تفيد العلم الضروري القطعي، وإن لم تكن مفرداتها كذلك، المقصود أن األخبا

 فخبر الواحد ليس كخبر االثنين، وخبر االثنين ليس كخبر الثالثة، وخبر الثالثة  متفاوتةعند جميع العقالء،
قوة وضعفاً تبعاً  تختلف األخبار ،مائة فهي متفاوتة، وخبر الثقة الثبت ليس كخبر من دونه وهكذاالليس كخبر 

  . قراءة ال تثبت بالضعيف اتفاقاً عدداً ووصفاً، فال، كماً وكيفاًالختالف الرواة
وهو ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل غير معل وال شاذ، : فرت فيه شروط الصحيحاوالصحيح الذي تو

  .هذا هو الصحيح عند أهل العلم
ــنادِ  ــصل اإلســ   األول المتــ
     عن مثله مـن غيـر مـا شـذوذِ         

ــؤادِ     ــابط الف ــدل ض ــل ع   بنق
  وعلـــة قادحـــة فتـــوذي  

   ج
 عدالة الرواة، تمام ضبطهم، :راءة إذا توافرت هذه الشروط، هذا هو الصحيح، هل تثبت القهذا هو الصحيح

 وممن نصره ابن ،اتصال السند، انتفاء الشذوذ والعلة؟ هل تثبت القراءة بهذا؟ قال بذلك جمع من أهل العلم
 بد أن تثبت بطريق قطعي الجزري، وبالغ في الرد على مخالفيه، واألكثر على أن القراءة ال تثبت بهذا، بل ال

  .ملزم؛ ألن القرآن شأنه عظيم
لو بحثنا في األسانيد التي وردت فيها هذه القراءات بما في ذلك القراءات السبع أو العشر ال :  قد يقول قائل

الصحابة أجمعوا على ما بين الدفتين :  أوالً:نجد من الطرق ما يكتمل به العدد الذي يطلب للتواتر، قلنا
أن : عهم حجة قطعية ملزمة، لم يخالف منهم أحد، لم يخالف منهم أحد، هذا من جهة، الوجه الثانيوإجما

التواتر ال يلزم فيه نقل هذا التعدد، بل من التواتر ما يسمى تواتر الطبقة، بمعنى أن هذا القرآن المحفوظ بين 
عليه الصالة -، تقاله النبي -عز وجل-اهللا الدفتين تلقته األمة كافة عن كافة، األمة بكاملها، تلقاه جبريل عن 

، ثم بعدهم التابعون -عليه الصالة والسالم- عن جبريل، تلقاه الصحابة وهم جمع غفير عن النبي -والسالم
تلقوه، هذا تواتر طبقة بعد طبقة إلى يومنا هذا، والقرآن يروى بهذه الطريقة، وينقل إلينا كما نزل بهذه 

  .الطريقة
لكن بعض القراءات التي ال توجد في الرسم العثماني وما اتفق عليه ن ال يجري فيه الخالف، ما بين الدفتي

أو فصيام ثالثة أيام " ،"والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما" : مما يصح سنده كقراءة ابن مسعودالصحابة
بأسانيد منها الصحيح ، هذه قراءات تنقل "حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى صالة العصر"، "متتابعات

   ومنها دون ذلك، هل يثبت القرآن بهذه الطريقة؟ ماذا يقول المؤلف؟،ومنها الحسن
ما اختل فيه شرط من شروط التواتر، : واآلحاد، المتواتر عرفناه، " المتواتر واآلحاد والشاذ:ستة": يقول

 والصحيح فيه ، بغير الصحيحيدخل في ذلك الصحيح وغير الصحيح، لكن اإلجماع قائم على أنه ال يحتج
  .خالف كما سمعنا

ما نقله : التواتر األصل في ،، التواتر ما نقله السبعة"ما نقله السبعة -وهو التواتر- األول": يقول: والشاذ
: األول": يقول هم على الكذب عن مثلهم، تحيل العادة توطئهم على الكذب كما أسلفنا، وهناجمع يمتنع تواطؤ
 وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، ،نافع: ، والمعروف أن السبعة معروفون"ما نقله السبعة



وحمزة، والكسائي، هؤالء هم السبعة، يعني حصر ما تواتر من القراءات بقراءة هؤالء السبعة، والتعريف 
 ما نقله -تروهو المتوا-األول ":  ولذا قال،الحد الجامع المانع يكون أيضاً بالتقسيم الحاصربكما يكون 

  . ، مفاده أن ما رواه أو ما نقله غير السبعة كالثالثة مثالً ليس بمتواتر"السبعة
عرفنا أن المتواتر عرفه بما نقله السبعة، لم يعرفه بحده الكاشف الجامع المانع المخرج على طريقة الحدود 

المتواتر ما رواه فالن : عني كأنه قالوإنما عرفه باألقسام المحصورة، ي ،نعم، بالقيود المعروفة عند أهل العلم
 ألنها محصورة، ؛ اإلسالم بأركانه الخمسة-عليه الصالة والسالم-وفالن وفالن فقط، وبذلك عرف النبي 

  .وعرف اإليمان بأركانه الستة، وهذا نوع معروف عند أهل العلم التعريف به
، "إال ما كان من قبيل األداء" : قيل نعم،-بن الحاجبوهذا قال به ا- ما تداولوه لفظاً، قيل ،ما نقله السبعة لفظاً

ال نعم يعني كالمد والترقيق والتفخيم، هذا يزعم ابن حاجب أنه ليس بمتواتر لماذا؟ ألنه إذا أمكن نقل المقروء 
صفة هذا ال يمكن أن نقرأ نعم، تر ونقلنا المقروء  اعتمدنا على النقل فقط في التوايمكن نقل صفته، إذا

 لكن ما فيه من أحكام التجويد، إيش ،ل، فعندنا بين الدفتين المصحف، هذا منقول بالتواتر ما بين الدفتينالمنقو
- معنى هذا؟ التواتر مفيد للعلم الضروري، مفيد للعلم الضروري، تقرأ تفتح أي سورة وأي أية تحلف أن اهللا 

ن أداء هذا القرآن بطريق التواتر، إ: لكن إذا قلنا قال هذا الكالم، نعم ألنه نقل إلينا بالتواتر، -سبحانه وتعالى
إال ما كان من قبيل ": نعم، والتواتر يفيد العلم الضروري إذاً ال يختلف أحد في كيفية األداء، هذا مأخذ من قال

 بطريق ، إيش معنى متواتر؟ متواتر يعني ثبت بدليل قطعي؟، يعني لم يتواتر، ظاهر وإال مو بظاهر"األداء
، ما كان -عز وجل-وري، نعم، بمعنى أن أي شخص يفتح القرآن يجزم ويحلف أن هذا من اهللا قطعي ضر

من قبيل األداء من مدة وقصر وتفخيم وتحقيق همز وتسهيل، نعم، لو ثبت بطريق قطعي بطريق التواتر ما 
األداء الذي اتفق كون هذا اختلف العلماء فيه، ظاهرة حجته وإال ما هي بظاهرة؟ نعم، لكن كون هذا األداء، 

عليه أهل العلم في الجملة، نعم، أو اتفق على كل قراءة منه جمع تحيل العادة تواطئهم على الكذب يفيد التواتر 
  .القطعي

بمعنى أن قراءة مثالً  نقالً إنما كان بالعمل والتوارث، بمعنى أن هذا األداء ثبت بطريق قطعي ولو لم يكن
ن الصحابة، وسمعها منه جمع ممن يروي عنه بنفس األداء، إذاً من جمع نافع على طريقة معينة، سمعها ع

وكذلك غيره من القراء السبعة، كم من األمة من يقرأ بطريقة نافع ،قراءة نافع ثبتت بطريق التواتر نقالً وأداء 
ة التي  وقل مثل هذا الكالم في ابن كثير وأبي عمرو وغيرهم، على الصف؟ أال يحصل القطع بعددهم؟مثالً

إنما كان من قبيل األداء لم يتواتر، :  اآلن حجة من يقول؟كالم مفهوم وإال ما هو بمفهومتلقوها عن شيوخهم، 
 ... لكن تؤديه كيفما شئت-جل وعال-من عند اهللا أن القرآن بمعنى هذا أنك تجزم  إيش معنى هذا؟


